
 

  "ְלדֹורֹות"                                        
  סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל                    

  

  שאלון  לרישום קורות  ניצולי  השואה                        
  

  .ו לדורות הבאיםאיסוף סיפוריהם של ניצולי השואה הוא אחד המרכיבים החשובים ביותר בשימור הזיכרון ובהנחלת

בעזרת מידע זה אפשר יהיה להכיר את  .לבני הדורות הבאיםוהמידע על קורותיהם של הניצולים חיוני מאוד לחוקרים , לכן

  מחקרית, י שלכם יש חשיבות לאומיתלסיפור האיש. של תקופת השואה את התמונה הרחבה יםהמרכיב הסיפורים הפרטיים

  www.ledorot.gov.ilשכתובתו אתר אינטרנט מיוחד ב אוסף הסיפורים מפורסם. וחינוכית

  

  

  יוםשם משפחה ושם פרטי כ
   :שם משפחה

 נב'זיבר
   :שם פרטי

 לאורה

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני                                    

  אין צורך לענות עליה, השאלה אינה נוגעת אלייךבמידה ו                                  

  :          שם משפחה איתו נולדתי
 נב'ברז                                          

                                              בלועזית
brezniev 

 
  :שם פרטי איתו נולדתי

     לאורה                                                
   בלועזית

                  laura                        
:                        מין

 נקבה
  : שנת לידה

1937 
  :  עיר לידה

 חרקוב                                                            
       בלועזית

                     kharkov                  
  :ארץ לידה
 אוקריאנה

  :שם פרטי ושם משפחה של האב
 נב'גינדי ברז

  :שם פרטי ושם נעורים של האם
 

                                                :     מקום מגורים קבוע לפני המלחמה

 חרקוב            
   בלועזית

                   kharkov                    
  :גוריםארץ המ

 אוקראינה
  : תואר אקדמי לפני המלחמה/השכלה

  ) ישיבה, אוניברסיטה, תיכון, יסודי(

 גן ילדים 

  : מקצוע לפני המלחמה
  )  מורה, סנדלר, תלמיד(

                              

  :חבר בארגון או בתנועה
  )  בני עקיבא, השומר הצעיר, ר"בית(
 

  :    מקומות מגורים בתקופת המלחמה
  )                שם העיר או האזור ושם הארץ(

                                             גאורגיה, קבולטי                                          
       ציין את שמו, במידה והיית בגטו

 
   בלועזית

                                                                                                                                                   

    ציין את שמו, במידה והיית במחנה עבודה או מחנה ריכוז
                                                                                                              

  תבלועזי
 

                                                          :             המקום בו נודע לך כי הנך אדם חופשי
 גיאורגיה

  :  תאריך השחרור
9/5/45 

  במידה והיית במחנה עקורים ציין את שמו
  )גרמניה ואיטליה, מחנות פליטים שהוקמו לאחר המלחמה בעיקר באוסטריה(
  
 

  לאחר השחרור  אליו חזרת ציין מקום 
 חרקוב

  ציין ממתי עד מתי, במידה והיית במחנות מעצר בקפריסין
 

  :שנת עליה
  

1995 

  ציין את שמה, במידה ועלית באנייה
 



 

  קורותיך לפני המלחמה 

 
 

בבית הייתה אווירה טובה ונעימה הייתי מחכה בחלון עד שאימי . אבי היה סופר ואימי מורה למוזיקה) שנתיים וחצי(הייתי בגן 

באותה תקופה נשארתי לבדי בבית כל הזמן וההורים קנו לי משחקים כדי . תחזור כי הייתי בת יחידה והיה לי משעמם לבד

בשנים האלו כל אחד מההורים היה חייב לפרנס את המשפחה כי . רה לי אוכלחוץ מיזה אמא הייתה משאי. שלא ישעמם לי

, בחגים השכנים היהודיים שלנו היו מתאספים איתנו ושומעים את אימי מנגנת בפסנתר. המצב הכלכלי באוקרינה היה קשה

  . כשהייתי בת ארבע המלחמה החלה וברחנו לגיאורגיה. שותים ושרים

 
  קורותיך בזמן המלחמה 

 
  

ידענו שהמלחמה התחילה . באותה שנה הייתי בת ארבע ,במלחמה 1946כשהחלה המלחמה אבי קיבל צו שמונה והיה עד 

נשארנו רק אני ואבא וברחנו יחד עם הפצועים . כששמענו מטוסים מפציצים וברדיו מודיעים על כניסת הכוחות הגרמניים

את הדרך עברנו . מ וארכה כחודש"הדרך הייתה כל אלפיים ק. וברכבת למזרח רוסיה ללא כל פריט אחד שיכולנו לקחת איתנ

השגנו אוכל מאנשים שנתנו לנו דייסה ומים מטעם , הינו מאוד מלוכלכים והיו לנו הרבה פרעושים וכינים. ברכבות עגלות

ו לגיאורגיה לבסוף הגענ. המדינה בתחנות הרכבת שבהם עצרנו ומאנשים שנתקלנו בהם בדרכים בין הכפרים והערים השונות

אימי החלה לעבוד בבית חולים מקומי כאחות והלכתי במשך כמה חודשים . המדינה שיכנה אותנו בבית יחד עם בעלי הדירה

  .כך אני ובני משפחתי חיינו עד סוף המלחמה, לגן הילדים שם

 

  קורותיך מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ  
 
  

לאחר הלימודים עבדתי . הספר ואחר כך הלכתי לאוניברסיטה ללמוד ספרותכשמלחמה נגמרה הייתי בת שמונה והלכתי לבית 

הגעתי לישראל יחד . באותה תקופה ילדתי את ביתי נטליה. בעיתון של העיר עד העלייה לישראל במשך שלושים וחמש שנים

לאחר . בת שמוניםאמא הייתה אז , ביחד עם בת שנולדה לי בת שלושים וארבע ונכדה בת שלוש עשרה 1995עם אמא בשנת 

וגרנו בדירה של בעלי  1960המלחמה הלכתי לבית הספר וגם הכרתי את בעלי סטניסלב שהיה גדול ממני בשנה והתחתנו ב

שנה לאחר מיכן נולדה נטליה בעלי לא יכול היה להגיע איתי כי היה חייב להישאר שם עקב בעיה שעבודתו . שהמדינה נתנה לו

ורק אז ישוחרר ממנה ולעיתים היה מגיע בתקופות של חודש חודשיים לבקרני בישראל וגם  חייבה אותו להמתין ארבע שנים

באריאל אני מתגוררת כרגע בעלי לא הגיע . הוא הגיע לצמיתות לישראל וגר איתי באריאל 2008אני הגעתי לבקרו עד שבשנת 

אחר שהושלם בניית בית החרושת הוא היה גם לאחר שארצות הברית בנתה בית חרושת לסיגריות ומינו אותו למהנדס ראשי ל

  .יכול היה להתאחד איתי בישראל

  

  

  

 



 

  חייך  בארץ
 
  

בני אלכס קנה דירה באריאל והחלטנו  1998בישראל הגענו לרמת גן בדירה שכורה במשך שנה אחר כך עברנו לכרמיאל וב

עליתי לישראל בגיל חמישים ושבע ולא . יהלעבור לגור איתו ומאז ועד היום אנחנו שם יחד עם הנכדה מישל ועם ביתי נטל

  . עבדתי מאז ונשארתי בבית עם משפחתי

  

 ).מבצע צוק איתן(שיהיה שלום ושתהיה אהבה ועזרה זה לזה כמו בימים אלו : מסר

  

  

 

  


